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 Aktivitet Beslutningsreferat 

1. Indledende runde 

V./Johan, 60 min. 
Indledende runde 

Vi indledte med en runde, hvor alle fik mulighed for at dele det, der lægger dem 
på hjerte for det kommende år i Guds rige.   
 
Peter FM indledte med nogle betragtninger om sammenhæng. Han tænker, vi 
har brug for at tænke Kirke på vej tættere sammen med, hvad vi i øvrigt laver i 
stiftet. Stiftet har fået en uddannelseskonsulent, som koordinerer det, der sker 
på uddannelsesfronten. Hun arbejder blandt andet med en kursusportal, hvoraf 
stiftets uddannelsesaktiviteter fremgår. Peter FM ser gerne, at vi i Kirke på vej 
prioriterer at være til stede på dage for dette konsulentnetværk. Det er vigtigt, 
at vi får et remtræk, hvor vi sikrer en sammenhæng og gensidig inspiration. 
 
En anden opfordring er at opsøge muligheder for at samarbejde med andre 
stifter. Peter FM har blandt andet talt med Niels Nymann Eriksen, der arbejder 
med migrantmenigheder i Københavns stift om Kirke på vej. 
 
Peter T ser det som en naturlig udvikling fra den nuværende status, at vi 
begynder at følge disse tanker. En mulighed kunne være at besøge andre tiltag, 
fx i Århus Ø, eller at etablere en årlig fælles konference. 
 
Henning har oplevet, at økumenisk samarbejde er utrolig givende, når vi 
anerkender og respekterer hinanden.  Der er mange forskellige kristne 
fællesskaber i Næstved, som det er givende at mødes med. Henning drømmer 
om at man på samme måde kan mødes indenfor folkekirken. Det kan her være 
relevant at spørge, hvilke opgaver, vi bedre kan løfte, når vi løfter i flok, så det 
ikke er et spørgsmål om enten eller.   
 
Anna håber at kunne rodfæste en Kirke på vej base i Næstved, hvor man mødes 
en gang om ugen. Det skal være et sted, som kan give mod til at være et 
trossamfund, og som kan give inspiration til det lokale. Kirke sker lokalt men 
opstår i fællesskab.  
 
Peter T har også håb for miljøet i Næstved. Det må gerne være et retrætemiljø 
for præster, som kan komme der uden krav. Og det må gerne kombineres med 
et praksisnetværk. 
 
I Roskilde domkirke har der været økumenisk natkirke med 3 – 400 deltagere i 
den forgangne uge. Det er vigtigt for deltagere fra frikirkerne også at have 
mulighed for at bruge domkirken som deres kirke. 
 
Peter FM ser for tiden muligheder for at gå ind nye steder og tale om Gud, hvor 
man eller ikke naturligt gør det. Der er muligheder for at bygge broer ind i 
samfundet. 
 
Benny drømmer om, at det uformelle samarbejde mellem provstier og 



stiftsrådet bliver bedre i det kommende år. Der kommunikeres ofte kun om det 
absolut nødvendige. 
 
Johan forventer, at der udgives en bog i det kommende halve år på baggrund af 
kursusaktiviteter i det forgangne år. Bogen skal gerne inspirere andre til at 
benytte sig af muligheder på aftenskoler og i andre ikke-kirkelige regier. Peter 
FM opfordrede til evt. at lade Rasmus Birkerod hjælpe til med et journalistisk 
blik på materialet. 
 

2. Aktiviteter 

V./Peter T., 10 min.  
Gennemgang af aktiviteter 

Gennemgang af aktiviteter fordelt under de fire hovedområder i henhold til 
handleplanen for 2019. 
  
Hovedområde 1:  
Videreudvikling af basen i Roskilde 

• Aktiviteter i Roskilde 
Projektet ’UP!’ i psykiatrien går fortsat godt. 
Gospelkor på aftenskole starter snart – måske med diakonal vinkel 
Ungdomsprojektet: Kamilla Jakobsen er stoppet og Rie Burfeldt er 
blevet ansat i stedet. Fokus på projektet ’ELSK Roskilde’, som vil 
involvere roskildegensere i ’hjælpsomhed, gæstfrihed og venlighed’. 
Samarbejde med domkirken/natkirken omkring kirkeligt miljø for unge 
Nye projekt i støbeskeen: social-økonomisk virksomhed som en måde 
at være kirke på 
’Åben Himmel’ fungerer godt og fortsætter i foråret. 

• Byens Hus. Vi fortsætter indtil videre der frem til sommer. Nyt lokale: 
’Under gulvtæppet’. Stadig hver tirsdag. 

 
Hovedområde 2: 
 Opstart af ny base i Næstved samt videreudvikling af base i Slagelse 

• Næstved 
Plan for 2019: 
- etablere base i Næstved. Mødested til at begynde med: det nye 
provstikontor i Næstved. Høre/handle praksisser hver onsdag 
- Nina og Peter sætter tid af hver onsdag til dette. 
- Næstved provsti betaler i 2019 foreningen ’Kirke på vej Roskilde’ 
100.000 kr for denne ydelse. Det giver os mulighed for at give flere 
timer til Maria Sandborg, som overtager nogle af Ninas og Peters 
opgaver og til at give 4 timer om ugen til Lisbeth Jensen, som passer 
regnskab mm. 
- Inden sommer 2019 skal der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem 
sognene i provstiet vedr finansiering af basen i Næstved på lang sigt. 
Provsti-sekretæren sørger for den proces. 
- i løbet af året ønsker vi at finde mindst 5 iværksættere, som kan 
knyttes til basen 
- vi ønsker en god forbindelse mellem basen og de enkelte sogne 
- til sept starter nyt praksisnetværksforløb op – forhåbentlig med 
deltagelse af en god procentdel af Næstveds sogne. Dermed kan der 
opstå synergi mellem praksisforløbet og opbygningen af basen. 

• Slagelse 
Basen i Slagelse har nu fungeret i godt et år og har fundet ind i en 
virkelig god form, hvor der hele tiden er nye med. 
Alt arbejdet her kører fortsat på frivillige hænder 
Der er planer om et kursusforløb omkring det grundlæggende i 
kristendommen, da de oplever at flere af de nye efterspørger dette! 



 
 

Hovedområde 3: 
Praksisnetværk for de der er eller bliver involverede i at arbejde med baser 

• ’Praksisnetværket for de der arbejder med baser’ fortsætter. Netværket 
består af folk fra Roskilde, Slagelse, Jersie og kommer snart til også at 
have folk fra Næstved med. 
 

Hovedområde 4:  
Inspirationsdage, kommunikation, ture mm 

• Kommunikation og hjemmeside 
Den nye hjemmeside er næsten på plads. Se www.kirkepaavej.dk 
Maria Sandborg overtager kommunikationsopgaverne som Kamilla 
havde.  
Der planlægges i foråret en tur til Hamborg for at besøge forskellige 
eksperimenter og en tur til Irland til en konference med pionerer. 
Der er planlagt en inspirationsdag 15. juni med Brian Sanders, 
Underground Church. 

 
Peter FM opfordrede til, at Kirke på vej er repræsenteret på Himmelske dage i 
Herning som lyttende deltagere og eventuelt med informationsmaterialer.  
 

3. Økonomi 

V./Johan, 15 min.  
Gennemgang af økonomisk 
status. 

Regnskabet for 2018 er foreløbigt opgjort til følgende: 

 
 
Budget 2019: 

Aktiviteter 80.000 
Unge og fællesskab om tro 30.000 
Kirkeligt ungdomsmiljø 75.000 
Inspirationsdage 10.000 
Aktiviteter i Gråbrødre Kapel 14.000 
Opvarmning af  20.000 
Peters kontor 18.000 
Sekretærbistand 50.000 
I alt 297.000 

 
På budgettet har vi afsat midler til opvarmning af Gråbrødre Kapel, men disse 
vil ikke blive anvendt til dette, da vi kun får mulighed for at anvende kapellet i 
en begrænset periode i år, hvis det overhovedet bliver muligt. Der blev taget en 
drøftelse af, om disse midler kan anvendes til løn til Nina, som i flere år har lagt 
et stort arbejde i stiftet, men været lønnet dels af indsamlede midler og dels af 
fondsmidler. 
 
Stiftet er ikke velegnet til lønudgifter. Det vil derfor være mere hensigtsmæssigt 

Rapport 2

 Regnskab 

åtd

Forventet 

Regnskab Budget

Rest-

budget

2018 2018 2018 2018

Kirke på vej aktiviteter 112.296 112.296 80.000 -32.296

Unge og fællesskab om tro 667 667 30.000 29.333

Spaghettinetværk 0 0 15.000 15.000

Aktiviteter i Gråbrødre Kapel 2.171 2.171 15.000 12.829

Opvarmning af Gråbrødre Kapel 0 0 20.000 20.000

Peters Kontor 6.798 6.798 12.000 5.202

Sekretærbistand 50.000 50.000 50.000 0

Kirke på vej 171.931 171.931 222.000 50.069

Bindende Stiftsbidrag budgetopfølgning januar - december 2018

http://www.kirkepaavej.dk/


at forankre det som fx en kirkekulturmedarbejder i et lokalt sogn. Dele af 
midlerne til ansættelsen kan eventuelt afholdes af budgettet på baggrund af 
fakturering i forbindelse med konkrete aktiviteter. 
 
Stiftsrådet har anmodet om udvalgets ønsker til det overordnede budget for 
2020, som skal være stiftskontoret i hænde senest den 1. februar 2019, jf. 
”Forretningsorden for udvalg nedsat af stiftsrådet” under afsnittet ”Økonomi” 
 
Stiftsrådet holder næste møde den 13. februar 2019, hvor størrelsen af det 
bindende stiftsbidrag 2020 fastsættes. Det endelige budget for det bindende 
stiftsbidrag 2020 fastlægges på stiftsrådets møde den 28. oktober 2019. 
 
Baseret på budgettet for 2019 foreslås der følgende budget for 2020: 

Aktiviteter 80.000 
Aktiviteter i Roskilde 34.000 
Unge og fællesskab om tro 30.000 
Kirkeligt ungdomsmiljø 75.000 
Inspirationsdage 10.000 
Peters kontor 18.000 
Sekretærbistand 50.000 
I alt 297.000 

 

4. Næste møde 

V./Johan, 1 min.  
Bekræftelse af næste 
mødetidspunkt. 

Næste møde: 8. maj kl. 18 - 20  
 
Yderligere møder i 2019: 
3. møde: 27. august kl. 18 – 20 
4. møde: 28. november kl. 18 – 20 

5. Eventuelt 

5 min.  
Øvrige informationer  
 

Peter T sidder med i udvalget for Global kristendom. Peter FM opfordrede til, at 

man her tænker med på, om man på tværs af de to udvalg kan styrke 

migrantarbejdet. 

 


